
 : وكاالت   – غــزة 
المقاومــة  فصائــل  دعــت 
وقفــة  فــي  الفلســطينية 
احتجاجيــة، امــس الثالثاء 
فــي غــزة، »كل القــوى فــي 
العالــم العربــي، إلــى جعــل 
اليــوم يومــًا أســودًا علــى 
ــالم  ــع أع ــذل، ورف ــكام ال ح
أن  مضيفــًة  فلســطين«، 
الحقيقــة،  لحظــة  »هــذه 
طاقاتنــا  توجيــه  وعلينــا 

إلــى االحتــالل، ونحــن علــى موعــد مــع انتفاضــة«.
للنظــام  الفلســطينية  الفصائــل  وتوجهــت 
أنــه  يظــن  »مــن  بالقــول:  العربــي  الرســمي 
إلــى  فلينظــر  لحمايتــه  باإلســرائيلي  يســتقوي 

التاريــخ«، مشــيرًة إلــى أن »اتفاقيــة التطبيــع لــن 
اإلســرائيلي«.  للعــدو  واالســتقرار  األمــن  تجلــب 
كمــا وأقــدم المحتجــون فــي غــزة، علــى إحــراق 
صــور رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي وملــك البحريــن 

وولــي عهــد أبــو ظبــي.

الرئيــس  اعتــرف   : وكاالت   – واشــنطن 
دونالــد ترامــب فــي تســجيل نُشــر امــس بأنــه 
مولــع بالقــادة المســتبدين، قائــاًل إنــه كلمــا كانــوا 
»أكثــر قســوة ولؤمــًا، أنســجم معهــم علــى نحــو 

أفضــل«.
وشــغّل الصحافــي بــوب وودوارد، التســجيل 
خــالل برنامــج »تــوداي« علــى قنــاة »أن بــي 
يحمــل  الــذي  كتابــه  نشــر  مســتبقًا  ســي« 
عنــوان »غضــب« امــس الثالثــاء، والــذي يســتند 

ــب. ــع ترام ــا م ــة مســجلة أجراه ــى 18 مقابل إل

االتحاد األوروبي: عالقتنا بتركيا تمر بلحظة فارقة
بروكســل – وكاالت : اعتبــر جوزيــب بوريــل، مســؤول السياســة الخارجيــة فــي االتحــاد األوروبــي، 
أن »عالقــة التكتــل بتركيــا 
تمــر بلحظــة فارقــة، داعيــا 
أنقــرة إلــى التراجــع عــن 
البحــر  بشــرق  النــزاع 
المتوســط واحتــرام حقــوق 

اإلنســان«.
أمــام  بوريــل  وقــال 
البرلمــان األوروبــي امــس 
العالقــات  إن  الثالثــاء، 
ــي  ــة ف ــر بلحظــة فارق »تم
فــي  وستســير  التاريــخ 

المقبلــة«. األيــام  فــي  ســيحدث  مــا  علــى  اعتمــادا  عكســه  فــي  أو  مــا  اتجــاه 
ومن المقرر أن يجتمع زعماء االتحاد األوروبي األسبوع المقبل لبحث مسألة تركيا.

والخميــس الماضــي، أكــدت الــدول األوروبيــة الســبع المطلــة علــى المتوســط فــي ختــام قمتهــا حــول 
األوضــاع فــي شــرق المتوســط، اســتعدادها لفــرض عقوبــات علــى تركيــا مــا لــم تتراجــع عــن »تحركاتهــا 

األحاديــة« فــي المنطقــة.
ــى  ــرص عل ــان وقب ــن اليون ــا وكل م ــن تركي ــات بي ــي العالق ــر ف ــد التوت ــرة تصاع ــي األســابيع األخي وف
خلفيــة تنفيــذ تركيــا عمليــات للمســح والتنقيــب فــي منطقــة تعــد غنيــة بمــوارد الطاقــة، وتعتبرهــا اليونــان 

وقبــرص جــزءا مــن جرفهمــا القــاري.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

قالوا في االمام الحسين )عليه السالم(:
الملحمة الحسينية تبعث في األحرار شوقاً للتضحية في سبيل الله، وتجعل استقبال 

الموت أفضل األماني، حتى تجعلهم يتسابقون الى منحر الشهادة
* الفيلسوف العالمة علي الطنطاوي

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشر و 59 دقيقة 

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السابعة و 27 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 24 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 48 دقيقة

األربعاء 27 محرم الحرام ، 1442 هـ ق 26 شهريور 1399 هـ ش، 16 ايلول 2020م العدد )10496( السنة االربعون

فيما تدارستا األوضاع في منطقة الشرق األوسط وخاصة في سوريا وليبيا..

موسكو والقاهرة : ندعم المسار السياسي لحل األزمة السورية 
بما يضمن وحدة أراضيها واحترام سيادتها

وكاالت   – موســكو 
الخارجيــة  وزيــر  : بحــث 
ســيرغي  الروســي 
اتصــال  خــالل  الفــروف 
نظيــره  مــع  هاتفــي 
المصــري ســامح شــكري 
منطقــة  فــي  األوضــاع 
ــة  ــط وخاص ــرق األوس الش

وليبيــا ســوريا  فــي 
وزارة  وذكــرت 
فــي  الروســية  الخارجيــة 

بيــان نقلتــه وكالــة ســبوتنيك إن الفــروف وشــكري جــددا خــالل االتصــال أمــس التأكيــد علــى ضــرورة دعــم 
المســار السياســي لحــل األزمــة فــي ســوريا بمــا يضمــن وحــدة أراضيهــا واحتــرام ســيادتها بشــكل صــارم.
ــا  ــا ورحب ــي ليبي ــة ف ــل عــن الحــل الســلمي لألزم ــه ال بدي ــروف وشــكري أن ــد الف ــة أك ــة ثاني مــن جه

ــي. ــوار السياس ــدء بالح ــا والب ــة بينه ــال العدائي ــف األعم ــأن وق ــة بش ــراف الليبي ــات األط بتصريح

 : وكاالت   – دمشــق 
االحتــالل  قــوات  جــددت 
مــن  ومرتزقتهــا  التركــي 
عدوانهــم  اإلرهابييــن 
المنــازل  بالقذائــف علــى 
الســكنية والممتلــكات في 
القــرى الواقعــة إلــى الغــرب 
بريــف  أبيــض  تــل  مــن 

الرقــة.
مصــادر  وذكــرت 
ســانا  لمراســل  محليــة 

مــن  ومرتزقتهــا  التركــي  االحتــالل  “قــوات  أن 
التنظيمــات اإلرهابيــة اســتهدفت بعــدد مــن قذائــف 
المدفعيــة المنــازل الســكنية وممتلــكات المواطنيــن 
فــي قريــة كوبرلــك غــرب تــل أبيــض مــا ادى إلــى 
وقــوع أضــرار ماديــة فــي المنــازل والممتلــكات”.
واعتــدت قــوات االحتــالل التركــي ومرتزقتهــا مــن 
اإلرهابييــن فــي الـــ 5 مــن الشــهر الحالــي بعــدد مــن 
قذائــف المدفعيــة علــى منــازل المواطنيــن فــي قــرى 
قزعلــي وقرنفــل وبئــر عــرب غــرب مدينــة تــل أبيــض 
بريــف الرقــة الشــمالي مــا تســبب بوقــوع أضــرار 

ماديــة بعــدد مــن المنــازل والممتلــكات العامــة.
فــي  ســانا  مراســل  أفــاد  اخــرى  جهــة  مــن 
بســقوط  محليــة  مصــادر  عــن  نقــاًل  الحســكة 

ما ادى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات..

دمشق .. االحتالل التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف الرقة الشمالي
*مصادر اهلية : سقوط مروحية لالحتالل األميركي 

في قرية تل حداد بريف الحسكة
*مقتل مسلح من  ارهابيي )قسد( في هجوم باألسلحة 

الرشاشة قرب بلدة معيزيلة شرق دير الزور

تــل  قريــة  فــي  األميركــي  لالحتــالل  مروحيــة 
حــداد بريــف اليعربيــة وبــأن مدرعــات االحتــالل 

المــكان. تطــوق  األميركــي 
ــي  ــن  ارهابي ــلح م ــل مس ــر قت ــب اخ ــن جان م
“قســد” المدعومــة مــن قــوات االحتــالل األمريكــي 

ــتهدافه بالرصــاص مــن قبــل مجهوليــن  ــراء اس ج
ــزور. ــر ال ــف دي ــة بري ــدة معيزيل ــرب بل ق

ــل  ــة لمراســل ســانا بمقت ــادت مصــادر أهلي وأف
هجــوم  جــراء  “قســد”  ميليشــيا  مســلحي  أحــد 
ــدة  ــرب بل ــون باألســلحة الرشاشــة ق شــنه مجهول

معيزيليــة بريــف ديــر الــزور الشــرقي.
ميليشــيا  مــن  أمــس  أول  مســلحان  وقتــل 
“قســد” المدعومــة مــن قــوات االحتــالل األمريكــي 
جــراء تفجيــر ســيارتهما بعبــوة ناســفة قــرب بلــدة 

ــزور. ــر ال ــف دي ــكية بري الكش
ــرات ومحــاور تحــرك  ــى مق وتتخــذ الهجمــات عل
مرتزقــة االحتالليــن األمريكــي والتركــي فــي منطقــة 
األخيــرة  اآلونــة  فــي  تصاعديــا  منحــى  الجزيــرة 
وأســفرت عــن ســقوط العديــد مــن القتلــى والمصابيــن 

ــم. ــن آلياته ــد م ــر العدي ــم وتدمي ــي صفوفه ف

مشــروع  عــن  دفاعــًا    : وكاالت   – لنــدن 
القانــون الــذي يتراجــع عــن بعــض إلتزامــات 
مــع  بريكســت  اتفاقيــة  إطــار  فــي  بريطانيــا 
األوروبييــن، أعلــن رئيــس الــوزراء البريطانــي 
خاللــه  مــن  يريــد  أنــه  جونســون،  بوريــس 
المملكــة  أراضــي  ووحــدة  ســالمة  »صــون 

المتحــدة«.
الــذي  البريطانــي  العمــوم  وأمــام مجلــس 
عــاد إلــى المناقشــات الســاخنة حــول خــروج 
ــون  ــال جونس ــي، ق ــاد األوروب ــن االتح ــالد م الب
ــى ســالمة  ــاظ عل إن مشــروعه »ضــروري للحف

المملكــة المتحــدة سياســيًا واقتصاديــًا«.
واتهــم بوريــس جونســون االتحــاد األوروبي 
ــالده  ــة داخــل ب ــة حــدود جمركي ــد بإقام بالتهدي
الشــمالية،  أيرلنــدا  ومقاطعــة  بريطانيــا  بيــن 

وسط خالفات حادة... 

جونسون يتهم االتحاد األوروبي بإقامة »حدود 
جمركية داخل بالده«

بــه  تقــدم  الــذي  القانــون  مشــروع  إن  قائــاًل 
يمثــل »شــبكة أمــان« و«بوليصــة تأميــن« يأمــل 

أال تضطــر البــالد إلــى اســتخدامها.
ــس  ــن ألي رئي ــه ال يمك ــى أن ــار إل ــا أش كم
برلمــان  وألي  حكومــة  وألي  بريطانــي  وزراء 
أن يقبــل »بمثــل هــذه الشــروط«، ردًا بشــكل 
ــا أســالفه  ــي وجهه ــادات الت ــى االنتق خــاص عل

ــاة. ــد الحي ــى قي ــوا عل ــا زال ــن م الـــ5 الذي

لبنان: الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة يواصل 
مشاوراته في قصر بعبدا

ــس  ــب، الرئي ــى أدي ــة مصطف ــة اللبناني ــف الحكوم ــف بتألي ــس المكل ــى الرئي ــروت – وكاالت : التق بي
ميشــال عــون فــي القصــر 

ــدا. الجمهــوري فــي بعب
مراســل  وأفــاد 
أديــب  بــأن  المياديــن 
أي  معــه  يحمــل  »لــم 
تشــكيلة حكوميــة اليــوم«، 
مــع  مشــاوراته  ويواصــل 
السياســيين حــول مــدى 
قبولهــم بمبــدأ المــداورة.
وكالــة »رويتــرز« قالــت 
»فرنســا  إن  جهتهــا  مــن 
القــوى  جميــع  إن  تقــول 

السياســية اللبنانيــة أيّــدت تأليــف حكومــة ســريعًا، وعليهــا ترجمــة هــذا التعهــد إلــى أفعــال«.
وكانــت مصــادر أفــادت المياديــن، بــأن اتصــال أديــب بوزيــر الخارجيــة الســابق جبــران باســيل، إيجابــي 

وقــدّر موقفــه المســهل لعمليــة التأليــف.

العــام  األميــن  يعتــزم   : وكاالت   – نيويــورك 
لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش أن يدعــو 
قــادة العالــم إلــى الســعي لوقــف إطــالق النــار فــي 
ــام  ــة الع ــة نهاي ــى غاي ــرة إل ــم المتوت ــؤر العال كل ب

ــا. ــاء كورون ــن مكافحــة وب ــن م الجــاري للتمكي
الخطــوة  بهــذه  القيــام  غوتييريــش  وينــوي 
األمــم  هيئــة  فــي  الســنوي  خطابــه  خــالل 
المتحــدة، التــي تضــم 193 دولــة، بمناســبة الذكــرى 
75 لتأسيســها معبــرا عــن رغبتــه فــي أن يحضــر 
قــادة العالــم إلــى مقــر الهيئــة فــي نيويــورك وعــدم 
االكتفــاء باجتمــاع عبــر الفيديــو. بالنســبة لالميــن 
العــام لألمــم المتحــدة، »ســتضيع فــرص بســبب 
عــدم حضــور زعمــاء دول بأنفســهم إلــى نيويــورك 
ــة  ــع« حســب وكال ــى أرض الواق ــد اجتمــاع عل لعق

غوتيريش سيجدد طلبه لوقف إطالق النار 
في البؤر المتوترة من العالم

ــاء. ــرز« لألنب »رويت
منتظــرا  كان  التأســيس،  ذكــرى  بمناســبة 
حضــور كل مــن الرئيــس الصينــي شــي جيــن 
بوتيــن.  فالديميــر  الروســي  ونظيــره  بينــغ 
ــتقتصر  ــك، وس ــول دون ذل ــا يح ــاء كورون ــن وب لك
الفيديــو  عبــر  تلقــى  كلمــات  علــى  المشــاركة 
مــن طــرف نحــو 170 مــن قــادة العالــم ورؤســاء 
الحكومــات خــالل اجتمــاع هيئــة األمــم المتحــدة 
الــذي ينطلــق يــوم 22 ســبتمبر الجــاري ويــدوم 

أســبوعا.
فــي المقابــل، يفكــر الرئيــس األمريكــي دونالــد 
ترامــب فــي المشــاركة الميدانيــة والحضــور إلــى 
جانــب األميــن العــام للهيئــة أنطونيــو غوتيريــش 

بخطــاب عنــد افتتــاح االجتمــاع الســنوي.

ترامب: كل ما كان القادة أكثر 
لؤماً أنسجم معهم!

تايمــز«  »نيويــورك  ذكــرت صحيفــة   : وكاالت   – واشــنطن 
األميركيــة امــس  الثالثــاء أن الضــرر الــذي لحــق باالقتصــادات 
ــاء  ــالق بســبب وب ــات اإلغ ــراء عملي ــن ج ــم م ــي العال الرئيســية ف
فيــروس كورونــا هــو أكثــر بأربــع مــرات مــن الضــرر الــذي لحــق 
ــاون  ــة التع ــًا لمنظم ــك وفق ــام 2009، وذل ــة لع ــة العالمي ــة المالي باألزم

والتنميــة. االقتصــادي 
ــر  ــة »غي ــود الشــديدة أدت إلــى ضرب ــت إن القي فالمنظمــة قال
مســبوقة« للنمــو فــي الربــع الثانــي مــن الســنة فــي كل بلــد تقريبــًا 

باســتثناء الصيــن، حيــث تــم اكتشــاف الفيــروس ألول مــرة.
ــدول التــي هــي جــزء مــن مجموعــة  وانخفــض النمــو فــي ال
المئــة مــن اإلنتــاج االقتصــادي  )التــي تمثــل 80 فــي  العشــرين 
العالمــي( بنســبة 6.9 فــي المئــة مــن نيســان / أبريــل إلــى حزيــران 
/ يونيــو مقارنــة باألشــهر الثالثــة الســابقة. أمــا فــي عــام 2009، فــكان 

ــة فقــط. ــرة 1.9 فــي المئ االنخفــاض فــي نفــس الفت
أن  مــن  والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  وحــذرت 
االقتصــاد العالمــي ســيكون أســوأ بكثيــر إذا دفعــت موجــة ثانيــة مــن 
تفشــي الفيــروس الحكومــات إلــى تجديــد الحجــر الصحــي علــى 

نطــاق واســع.
 )٪25.2-( الهنــد  فــي  االقتصاديــة  التراجعــات  أكبــر  وســجل 
وبريطانيــا )-20.4٪(. وانكمــش النمــو فــي الواليــات المتحــدة بأكثــر 
مــن 9 فــي المئــة، وفــي منطقــة اليــورو بنحــو 15 فــي المئــة. وكانــت 

نيويورك تايمز: عمليات اإلغالق تدمّر االقتصادات في كل العالم تقريبًا
الصيــن هــي االقتصــاد الوحيــد الــذي اســتعاد عافيتــه، حيــث توســع 

ــة. بمعــدل 11.5 فــي المئ

معلنين رفضهم لها..

تحالف للكتل السياسية: تعيينات الكاظمي غلب عليها االطار الحزبي والسياسي مما يمثل نكوصا في المشروع االصالحي
*الكاظمي في رده على الكتل السياسية : سوف نتعامل مع المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها

*كتلة »الصادقون«: حكومة الكاظمي عبارة عن مستشارين 
رفض البرلمان منحهم الثقة بالكابينة الوزارية

*الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية أمنية دهم وتفتيش 
عن عناصر داعش جنوب الموصل

بغــداد – وكاالت : أعلــن تحالفــا ســائرون والفتح 
وكتلــة دولــة القانــون، موقفهــم مــن التغييــرات التــي 
قــام بهــا رئيــس الــوزراء، مصطفــى الكاظمــي، فــي 

عــدد مــن المناصــب الحكوميــة العليــا.
ــل  ــي ظ ــه »ف ــه ان ــان ل ــي بي ــف ف ــال التحال وق
الظــروف االســتثنائية التــي يمــر بهــا العــراق وحالــة 
الترقــب التــي تعيشــها الجماهيــر لــالداء الحكومــي 
التــي  الســابقة  المســارات  لتصحيــح  وانتظارهــا 
ــي  ــدأ التحاصــص السياســي والطائف اسســت لمب
والقومــي فوجئنــا اليــوم بصــدور قائمــة تعيينــات 
والتــي غلــب عليهــا االطــار الحزبــي والسياســي 
ــرة الســابقة  ــس الدائ ــى نف ــودة ال ــي الع ــذا يعن وه

ــي المشــروع االصالحــي«. ــل نكوصــا ف ــا يمث مم
البيــان، »لذلــك نعلــن رفضنــا لهــذا  وأضــاف 

االجــراء غيــر النافــع والــذي يســبب ضــررا كبيــرا 
مــن  ننتظــر  وكنــا  السياســية  العمليــة  علــى 
الحكومــة تركيــز جهودهــا علــى نقــاط اساســية 
واهمهــا خلــق اجــواء مناســبة تمثــل ارضيــة صالحــة 

المبكــرة  لالنتخابــات 
والعادلــة والنزيهــة واعــادة 
وتحقيــق  الدولــة  هيبــة 
متطلبــات الســيادة الكاملــة 
الحــرص  منطلــق  ومــن 
تحالــف  فــان  الوطنــي 
براءتــه  يعلــن  ســائرون 
وانهــا  القائمــة  مــن هــذه 
التحالــف  توجــه  التمثــل 
تصحيــح  عمليــة  فــي 
الخاطئــة  المســارات 
ــة  ــاء دول ــى بن ــة السياســية والســعي ال فــي العملي
المواطنــة التــي تحقــق العدالــة االجتماعيــة لجميــع 

العراقييــن«.
مــن جهتــه أعلــن رئيــس تحالــف الفتــح هــادي 
العامــري  بــراءة تحالفــه مــن الدرجــات الخاصــة 

ــرا. ــا أخي ــن به ــن التعيي التــي أعل
»الدرجــات  إن  بيــان،  فــي  العامــري  وقــال 
وكثــر  اليــوم،  هــذا  إطالقهــا  تــم  التــي  الخاصــة 
الحديــث حولهــا علــى أنهــا عــودة إلــى المحاصصــة، 
يعلــن تحالــف الفتــح براءتــه منهــا، وأنــه ال علــم لــه 

ــا«. به
ســامي  الشــيخ  األخ  »أمــا  قائــال  وأضــاف 
ــة مــن زمــن رئيــس  ــن وكال ــه معي المســعودي فإن
ــي  ــوزراء الحال ــس ال ــابق، وإذا كان رئي ــوزراء الس ال
يريــد أن يجامــل الفتــح بهــذا التعييــن فــاألخ الشــيخ 

المســعودي أكبــر مــن هــذا األمــر«.

في وقفة احتجاجية بغزة تم فيها إحراق صور نتنياهو وملك البحرين وولي عهد أبو ظبي..

الفصائل الفلسطينية: علينا توجيه طاقاتنا إلى االحتالل ونحن على موعد مع انتفاضة
*قوى شعبية فلسطينية: نحن على موعد مع انطالق المقاومة الشعبية الشاملة بكل ألوانها وفي القلب منها مقاومتنا المسلحةا

  ونّظــم الفلســطينيون، الثالثــاء، فــي مختلــف 
مــدن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فعاليــات المقاومة 
الشــعبية، رفضــًا لتوقيــع اتفاقيتــي التطبيــع بيــن 

اإلمــارات والبحريــن و«إســرائيل«.
وتعتبــر هــذه الفعاليــات بدايــة فاعليــات أخــرى 
بعــد  الفلســطينية،  الموحــدة«  »القيــادة  تنظمهــا 
تشــكيلها عقــب اجتمــاع األمنــاء العامّيــن للفصائــل 

الفلســطينية.
وكانــت »القيــادة الوطنيــة الموحــدة للمقاومــة 
الشــعبية« قــد دعــت إلــى اعتبــار يــوم 15 أيلــول/

فــي  انتفاضــي  شــعبي  رفــض  »يــوم  ســبتمبر 
فــي مدننــا  رايــة فلســطين  فيــه  تُرفــع  الوطــن، 
وقرانــا ومخيماتنــا فــي الوطــن وكل ســاحات تواجــد 
ــم  ــع عل ــا الحاســم لرف ــن رفضن ــرًا ع ــا، تعبي جاليتن
االحتــالل والقتــل والعنصريــة علــى ســارية الــذل 

فــي أبــو ظبــي والمنامــة«.
كمــا رحبــت »القيــادة الموحــدة« ببــادرة تحالــف 
والقــوى  والعربيــة  الفلســطينية  المؤسســات 

فعاليــات لتنظيــم  األميركيــة،  الديمقراطيــة 


